
 
 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan kebutuhan primer bagi masing-masing individu, dan 

sudah menjadi hak setiap manusia untuk mendapatkan pendidikan yamg layak. 

Pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 dijelaskan bahwa 

pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar 

dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif menegembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekutan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara. Tanpa pendidikan sama sekali mustahil suatu 

kelompok manusia dapat hidup berkembang sejalan dengan aspirasi untuk maju, 

sejahtera dan bahagia menurut konsep pandangan hidup mereka. 

Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang 

dapat saling melengkapi dan memperkaya. Pendidikan formal, apapun rumusan 

defenisinya yang jelas ia menunjuk pada sistem persekolahan yang tidak lepas 

dari interaksi antara komponen. Diantara komponennya adalah termasuk guru dan 

murid. Muhammad Ali mengatakan: “Bahwa sesungguhnya inti pendidikan secara 

formal pada hakekatnya guru mengajar, sedangkan inti dari pengajaran siswa 

belajar. Sehingga dalam peristilahan pendidikan mengenal Proses Belajar 

Mengajar atau sering di singkat PBM”
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Dalam hal ini untuk mencapai tujuan pendidikan, maka keberhasilan 

pendidikan sangat tergantung kepada unsur manusia terutama guru. Dalam proses 

belajar mengajar maka tugas guru adalah membelajarkan siswa dengan 

menyediakan kondisi belajar yang optimal atau yang paling menyenangkan. 

Dalam hal ini Slameto menyatakan selain membelajarkan siswa dengan 

menyediakan kondidi belajar yang optimal, guru juga mempunyai tugas untuk 

mencapai tujuan dan tanggung jawab untuk melihat segala sesuatu yang terjadi di 

dalam kelas serta membantu perkembangan siswa.
2
 

Tugas guru dalam pembelajaran tidak terbatas pada penyampaian informasi 

kepada siswa saja atau bisa disebut dengan transfer ilmu (transfer of knowledge), 

namun sesuai dengan kemajuan dan tuntunan zaman, seorang guru itu harus 

memiliki kemampuan untuk memahami siswa dengan berbagai keunikannya 

karena perbedaan individual peserta didik cukup banyak, yang semuanya 

merupakan ciri kepribadian siswa sebagai individu. Hal yang terpenting dalam hal 

ini perbedaan individual siswa tersebut harus disikapi oleh guru secara bijaksana. 

Artinya, guru harus mengupayakan semaksimal mungkin agar setiap siswa 

mencapai tujuan belajar meski dengan perbedaan yang ada. Oleh karena itu, demi 

terwujudnya tujuan belajar dengan hasil yang optimal, guru perlu mengenal 

masing-masing siswa. Untuk mengenal siswa lebih dekat  maka guru perlu 

mengetahui hal-hal apa saja yang membedakan siswa satu dengan siswa yang 

lainya tujuannya adalah dapat terbentuknya suatu hubungan sosial diantara siswa. 

Selanjutnya Sunarto mendefenisikan hubungan sosial adalah hubungan antar 
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manusia yang saling membutuhkan,
3
 dalam suatu kelas tentunya siswa saling 

membutuhkan. Siswa adalah makhluk sosial yang memiliki kebutuhan, pikiran, 

perasaan, keingintahuan terhadap lingkungan kelasnya. Hal ini menuntut siswa 

untuk menjalin hubungan sosial dengan lingkungan kelasnya dan yang terkecil 

lagi yaitu kelompok belajar dengan tujuan agar dapat menciptakan rasa saling 

pengertian, kerja sama, keakraban, dan keramahan. 

Salah satu upaya guru untuk bisa membentuk hubungan sosial sesama siswa 

yaitu dengan pembelajaran kelompok (kooperatif). Johson, Vaughn, dan Bos 

mengemukakan, sebagaimana yang dikutip oleh Paul Eggen dan Don Kauchak 

dalam bukunya mengatakan: 

“guru tidak bisa memerintahkan toleransi, kepercayaan, dan persahabatan 

diantara siswa dari latar belakang yang berbeda. Mereka memerlukan alat 

tambahan, dan pembelajaran kooperatif bisa menjadi salah satunya. Siswa 

yang bekerja sama didalam kelompok kooperatif mengasah keterampilan 

sosial mereka, menerima siswa dengan belajar, dan membangun 

persahabatan dan sikap positif terhadap orang lain yang memiliki prestasi, 

etnisitas, dan gender berbeda.”
4
 

 

Sementara itu, menurut Nurhadi, Senduk dan Lie yang dikutip oleh Made 

Wena mengemukakan bahwa secara umum tujuan dari pembelajaran kelompok 

(Kooperatif) adalah saling ketergantungan positif, interaksi tatap muka, 

akuntabilitas individual (individual accountability), dan keterampilan untuk 

menjalin hubungan antar pribadi atau keterampilan sosial yang secara sengaja di 

ajarkan.
5
 Selanjutnya Robert E. Slavin mengemukakan pembelajaran kooperatif 
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adalah solusi ideal terhadap masalah menyediakan kesempatan berinteraksi secara 

kooperatif dan tidak dangkal kepada para siswa dari latar belakang etnik yang 

berbeda untuk meningkatakan hubungan antar kelompok.
6
 Selanjutnya ditegaskan 

lagi oleh Warsono dalam buku Aktif Teori dan Asesmen menyebutkan bahwa 

keuntungan dari implementasi pembelajaran kooperatif diantaranya adalah 

mempererat hubungan sosial.
7
 

Adapun aktivitas-aktivitas yang dilakukan guru agama islam di Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 34 Pekanbaru dalam upaya membentuk hubungan 

sosial di antara para siswa adalah  pembelajaran dimulai dengan guru 

menyampaikan tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa untuk belajar. Fase ini 

digunakan untuk menyampaikan informasi dan bahan bacaan daripada verbal. 

Selanjutnya siswa dikelompokan dalam tim-tim belajar. Tahapan ini diikuti 

bimbingan guru pada saat siswa bekerjasama untuk menyelesaikan tugas bersama. 

Fase terakhir pemebelajaran kooperatif adalah meliputi presentasi hasil kerja 

kelompok, atau evaluasi tentang apa yang telah mereka pelajari dan memberikan 

penghargaan terhadap usaha-usaha kelompok maupun individu.   

Dengan demikian secara teori pembelajaram kelompok (kooperatif) dapat 

mempengaruhi hubungan sosial diantara siswa. Berdasarkan pengamatan yang 

ada penulis lakukan di SMPN 34 Pekanbaru  guru telah melaksanakan 

pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran kelompok (kooperatif). Dari 

informasi yang ada, guru Pendidikan Agama Islam telah berpendidikan S1 

Keguruan dan telah bersitifikat pendidik profesional. Selain itu guru mata 
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pelajaran Pendidikan Agama Islam juga selalu mengikuti berbagai pelatihan untuk 

menunjang profesi mereka, termasuk pelatihan strategi pembelajaran. Berdasarkan  

kenyataan tersebut seharusnya upaya guru  membentuk hubungan sosial siswa 

dalam pembelajaran kelompok (kooperatif) dapat lebih efektif. Namun dari gejala 

yang ada upaya tersebut masih belum efektif, di antara gejala tersebut adalah: 

1. Sebagian siswa tidak mau membantu teman kelompoknya untuk mengerjakan 

tugas yang diberikan guru agama. 

2. Masih ada siswa yang berkelahi sesama teman kelompoknya disaat proses 

pembelajaran kelompok berlangsung. 

3. Adanya siswa yang duduk menyendiri saat proses belajar kelompok yang 

sedang berlangsung. 

4. Kurangnya kerja sama antar kelompok belajar 

5. Masih ada siswa yang bermain-main saat proses belajar kelompok sedang 

berlansung. 

Berdasarkan kenyataan yang ada sebagaimana uraian di atas, maka penulis 

tertarik untuk, melakukan penelitian dengan judul “Upaya Guru Membentuk 

Hubungan Sosial Siswa dalam Pembelajaran Kelompok (kooperatif) pada Mata 

Pelajaran Pendidikan Agama Islam Sekolah Menengah Pertama  Negeri 34 

Pekanbaru” 
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B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian ini, maka 

perlu adanya penegasan istilah, yaitu: 

1. Upaya guru 

Upaya guru adalah kegiatan dengan mengarahkan tenaga, pikiran atau 

badan untuk mencapai usaha dan tujuan.
8
 Upaya guru dalam hal ini adalah 

usaha-usaha yang dilakukan guru dalam membentuk hubungan sosial diantara 

para siswa dalam pembelajaran kelompok (kooperatif) di Sekolah Menengah 

Pertama Negeri 34 Pekanbaru. 

2. Hubungan Sosial Siswa 

Hubungan sosial Yang dikutip dari buku perkembangan peserta didik 

yaitu hubungan antar manusia yang saling membutuhkan.
9
 Jadi yang dimaksud 

hubungan sosial adalah suatu hubungan timbal balik antara siswa yang satu 

dengan siswa yang lain yang saling tolong menolong saat proses pembelajaran 

kelompok (Kooperatif). 

3. Pembelajaran Kooperatif  

Wina Sanjaya menyebutkan bahwa pembelajaran kooperatif adalah 

rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok-

kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah 

dirumuskan.
10
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Selain  itu, Roestiyah N.K menyatakan bahwa model pembelajaran 

kooperatif adalah salah satu cara mengajar, dimana siswa di dalam kelas 

dipandang sebagai suatu kelompok atau dibagi menjadi beberapa kelompok.
11

 

C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat diidentifikasi 

permasalahan sebagai berikut:  

a. Bagaiaman upaya guru membentuk hubungan sosial siswa dalam 

pembelajaran kelompok (kooperatif) pada mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam. 

b. Bagaimana hubungan sosial siswa dalam pembelajaran kelompok 

(kooperatif) pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. 

c. Faktor apa saja yang mempengaruhi hubungan sosial siswa. 

d. Faktor apa saja yang mempengaruhi guru dalam membentuk hubungan 

sosial siswa dalam pembelajaran kelompok (kooperatif) pada mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam. 

e. Bagaiamana metode guru dalam membentuk hubungan sosial siswa dalam 

pembelajaran kooperatif pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. 

2. Batasan Masalah 

Karena banyaknya permasalahan yang berkaitan dengan kajian ini maka 

perlu adanya pembatasan agar peneliti ini lebih terarah. Karena itu dalam 

penelitian ini memfokuskan tentang upaya guru membentuk hubungan sosial 
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siswa dalam pembelajaran kelompok (kooperatif), dan faktor apa saja yang 

mempengaruhui upaya guru dalam membentuk hubungan sosial siswa pada 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri 

34 Pekanbaru. 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan masalah di atas, maka penulis mengemukakan rumusan 

masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut: 

a. Bagaiamana upaya guru membentuk hubungan sosial siswa dalam 

pembelajaran kelompok (kooperatif) pada mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri 34 Pekanbaru. 

b. Faktor apa saja yang mempengaruhi guru dalam membentuk hubungan 

sosial siswa dalam pembelajaran kelompok (kooperatif) pada mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri 

34 Pekanbaru. 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui upaya guru dalam membentuk hubungan sosial siswa 

dalam pembelajaran kelompok (kooperatif) pada mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama  Negeri 34 Pekanbaru. 

b. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi guru dalam 

membentuk hubungan sosial siswa dalam pembelajaran kelompok 



 
 

9 

 

(kooperatif) pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 34 Pekanbaru. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Sebagai salah satu syarat yang harus dilengkapi penulis dalam rangka 

mengakhiri perkuliahan program sarjana strata satu (S1) dan untuk 

memperoleh gelar sarjana pendidikan (S.Pd.) pada Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 

b. Untuk dapat memperluas cakrawala atau wawasan penulis tentang upaya 

guru dalam membentuk hubungan sosial siswa dalam pembelajaran 

kelompok (Kooperatif). 

3. Manfaat Penelitian 

a. Bagi guru, sebagai strategi dan pedoman untuk membentuk hubungan sosial 

siswa. 

b. Bagi siswa, sebagai pembalajaran untuk pembentukan hubungan sosial yang 

baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat 

c. Bagi sekolah, sebagai bahan input bagi Sekolah Menengah Pertama Negeri 

34 Pekanbaru untuk meningkatkan keprofesionalan guru agama dan 

meningkatakan mutu pendidikan dalam pengembangan diri siswa. 
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